AUTO-LOCK®
Automatische meerpuntsvergrendeling

100

Het Auto-Lock® systeem is een automatische meerpuntsvergrendeling met 3 automatische vergrendelpunten. 3 vergrendelpunten
zijn tegen terugduwen geblokkeerd en bieden hierdoor een optimale
inbraakbeveiliging. Zo is het zgn. FLIPPEREN (het wegduwen van het
dagslot met behulp van hard stuk plastic zoals een creditkaard of
bankpas) niet mogelijk! Dit betekent dat een voordeur (met vaste
greep) voorzien van Auto-Lock® in het dagslot inbraakveilig is, ook
als u s’avonds vergeet de deur geheel af te sluiten!
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NIEUWE STANDAARD PER 2019 BIJ HET KOZIJNENHUYS wordt
bij alle deuren zowel naar binnen als naar buiten draaiend met unieke 3-voudige verzonken scharnieren in plaats van opdekscharnieren.
Dit omdat deze scharnieren veel zwaarder belast kunnen worden
door een betere krachtverdeling op het scharnier met 2 zelf smerende kunststof lagers. Het scharnier zit bevestigt in de sponning van de
deur waardoor de bevestigingspunten op de deur niet zichtbaar zijn
in gesloten toestand, dit in tegenstelling tot 2-voudige scharnieren
waarbij de bevestigingspunten van het scharnier hinderlijk zichtbaar
zijn.
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De beste kwaliteit levert u het meeste op
De in Duitsland geproduceerde VEKA profielsystemen

Diverse mogelijkheden

staan borg voor de beste kwaliteit. Met hun 3,5 mm
dikke buitenwanden overtreffen ze zelfs de hoogste

Kleurrijke contrasten of terughoudend en
effen? Met keus uit meer dan 50 kleuren

kwaliteitsnorm. Daardoor bent u verzekerd van vele
praktische voordelen.

en houtdecors alsmede de aluminiumvoorzetplanken in alle RAL-kleuren maakt u van
uw huisdeur een uitnodigende blikvanger.

Meer zekerheid
Deuren moeten aan verschillende hoge

Het beste woongevoel
Laat het buiten nat, koud en stormachtig

veiligheidseisen voldoen. Met VEKA profielen bent u verzekerd van een hoge basis-

zijn – u kunt gerust zijn. Het uiterst
effectieve dichtingssysteem van uw nieuwe

veiligheid. Door de deuren te laten voorzien

huisdeur houdt alle ongemakken buiten.

van speciaal beslag en panelen kunt u de
inbraakwerende werking verder versterken.

Zo wordt tocht voorkomen en blijft het in
huis behaaglijk.

Lonende investering
Een investering in VEKA kwaliteitsprofielen verdient zichzelf terug. Met uw nieuwe
huisdeur verhoogt u namelijk de waarde van
uw huis. De huisdeur is bovendien snel te
reinigen en hoeft nooit geschilderd te worden. Kortom: de deur blijft jarenlang mooi.
Meer energiebesparing
De innovatieve meerkamerconstructie van het
VEKA huisdeurprofiel zorgt voor een bijzonder
lage warmtedoorgangscoëfficiënt. Dat verlaagt het energieverbruik en de stookkosten.

Optimale geluidsisolatie
Geluidsoverlast kan het wooncomfort en
zelfs de gezondheid schaden. Huisdeuren op
basis van VEKA profielen behoeden u effectief
voor lawaai.
Milieuvriendelijk systeem
VEKA profielsystemen kunnen zonder
problemen gerecycled worden in een gesloten
materiaalkringloop.
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Rietbaan 80
6851 MP Huissen
06 43 547 725
info@hetkozijnenhuys.nl
www.hetkozijnenhuys.nl

